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Johannis megoldást követel
A büntetésük letelte előtt feltételesen 
szabadlábra helyezett, újabb bűncse-
lekményeket elkövető bűnözők miatti 
helyzet rendezésére szólította fel tegnap 
a kormányt Klaus Johannis államfő. Az 
elnök leszögezte: a kormánynak mély-
reható elemzést kell folytatnia a megol-
dás megtalálása érdekében, amellyel a 
lehető leghamarabb elő kell állnia, és a 
parlament elé kell terjesztenie, hogy az 
szavazzon róla. „A román állampolgárok 
biztonsága nem képezheti alku tárgyát. 
Gyorsan le kell vonnunk a következteté-
seket, és olyan intézkedéseket kell hozni, 
amelyek nyomán az emberek nyugod-
tak lehetnek saját otthonukban, nem 
kell attól tartaniuk, hogy rájuk tör egy 
szabadon engedett bűnöző” – fogalma-
zott Johannis. Az államfő nyilatkozatára 
reagálva a kormány fő erejét adó Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) emlékeztetett: 
az államfő anélkül írta alá a szakértői 
kormány igazságügy-minisztere, Raluca 
Prună által kidolgozott törvényt, amely 
lehetővé tette a kedvezményes szabad-
lábra helyezést anélkül, hogy alkotmá-
nyossági normakontrollt kért volna róla 
az alkotmánybíróságon, vagy visszaküld-
te volna megfontolásra a parlamentnek.
Raluca Prună közben az RFI rádiónak 
nyilatkozva azt mondta: a törvényre azért 
volt szükség, mert az Emberi Jogok Eu-
rópai Bírósága elmarasztalta Romániát a 
börtönkörülmények miatt, ugyanakkor 
ha az eredeti formájában fogadják el, 
nem 11 ezer, hanem csupán 1700 személy 
került volna szabadlábra. Tudorel Toader 
igazságügy-miniszter tegnap délután 
a téma kapcsán leszögezte: a börtönök 
túlzsúfoltságát az európai normákkal 
összhangban kell megoldani, fel kell 
mérni a valós helyzetet ahhoz, hogy meg 
lehessen oldani a helyzetet. Rámutatott: 
a statisztikák szerint csökken a börtön-
ben levők aránya, és azoké is, akiket 
feltételesen szabadlábra helyeztek. 
Csökkent a visszaeső bűnözők aránya is, 
az érintettek 5,02 százaléka került vissza 
a börtönbe. Közölte, tegnap találkozott 
Viorica Dăncilă kormányfővel, akivel ab-
ban állapodtak meg: felmérik a bűnözés 
helyzetét, kielemzik a kedvezményes sza-
badlábra helyezettekre vonatkozó ada-
tokat, hétfőn pedig bemutatja a felmérés 
eredményét és a javasolt megoldásokat.

Lázításért adásszünettel büntették
a Realitatea televíziót
Tíz percre meg kell szakítania adását a 
Realitatea hírtelevíziónak csütörtökön, 
miután a román audiovizuális tanács 
(CNA) úgy értékelte, hogy az ellenzéki 
médium részrehajlóan, lázító hangon 
kommentálta tavaly augusztusban a 
román diaszpóra kormányellenes tünte-
tésén történt erőszakos cselekményeket. 
Erről szavazattöbbséggel döntött kedden 
a médiahatóság, amely szerint a Reali-
tatea műsorvezetője, illetve meghívottai 
megsértették a hiteles tájékoztatásra, a 
gyalázkodás, erőszakos felbujtás, bizo-
nyítékok nélküli vádaskodás tilalmára, 
illetve a tények és vélemények elkülöníté-
sére vonatkozó előírásokat.

Putyin: a Balkánon destabilizál
Washington
A Balkánon jelentős destabilizációs té-
nyezőnek számít az Egyesült Államok és 
néhány nyugat-európai ország politikája, 
amely térségbeli pozíciójuk megerősíté-
sére irányul – hangsúlyozta Vlagyimir 
Putyin. Ezt az orosz elnök a Vecernje 
Novosti és a Politika című napilapoknak 
adott interjújában mondta, amelyet 
tegnap közölt a két újság.
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Patthelyzetbe került Európa és Nagy-Bri-
tannia, miután a kedd esti szavazáson 

a londoni parlament alsóháza hatalmas 
arányban elutasította a brit EU-tagság meg-
szűnésének (Brexit) feltételrendszerét tar-

talmazó megállapodást. A kilépési megál-
lapodásról a londoni alsóháznak az eredeti 
menetrend alapján december 11-én kellett 
volna szavaznia, de Theresa May januárra 
halasztotta a voksolást, mivel az ír-északír 
határellenőrzés elkerülésére szolgáló tar-
talékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések 
miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyez-
mény elfogadtatása. 

A képviselők többségét viszont az azóta 
eltelt több mint egy hónapban sem sikerült 
megnyernie az ügynek: az Európai Unió-
val novemberben elért Brexit-egyezményre 
kedd este 202, a megállapodás ellen 432 kép-
viselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős 
többséggel vetette el a Brexit-megállapodást. 
Az előzetes kimutatások szerint a kormányzó 
Konzervatív Párt 316 fős frakciójából 118 kép-
viselő szavazott az ellenzékkel az 585 oldalas 
Brexit-megállapodás ellen. Ez a modern brit 
parlamentarizmus történetének legnagyobb 
arányú kormányzati veresége.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt – a legna-
gyobb brit ellenzéki erő – jelenlegi vezetője a 
kedd esti voksolás után azonnal bejelentet-
te, hogy bizalmatlansági indítványt terjeszt 
be a kormány ellen.

A legnagyobb észak-írországi protestáns 
britpárti erő, a Demokratikus Unionista Párt 
(DUP), amelynek eseti külső támogatására a 
kisebbségben kormányzó Konzervatív Párt-

nak szüksége van, jelezte, hogy a tegnap 
este 7 órára kitűzött bizalmi szavazáson a 
kormányt támogatja. A Downing Street szó-
vivője kedd este jelezte, hogy Maynek nem 
áll szándékában lemondani.

May eközben tegnap leszögezte: a kilépés 
aktiválásról szóló bejelentés visszavonása 
azt jelentené, hogy az Egyesült Királyság az 
EU tagja marad, fi gyelmen kívül hagyva a ki-
lépésről hozott népszavazási döntést, a brit 
kormány azonban erre nem hajlandó.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság 
elnöke sajnálatát fejezte ki a megállapodás 
elutasítása miatt. Közölte: az EU nem akar 
rendezetlen Brexitet, de kedd este megnőtt 
ennek a kockázata. Az Európai Bizottság 
mindazonáltal folytatja a felkészülést a brit 
kilépésre – jelentette ki. Juncker hangsúlyoz-
ta, a decemberben elfogadott brit kiválási 
megállapodás tisztességes kompromisszum 
és a lehető legjobb ajánlat az Unió részéről, 
amely a körülményekhez képest a leginkább 
csökkenti a Brexit által az európai polgárok 
és vállalkozások számára okozott károkat. 
Az Európai Bizottság egyébként tegnap kö-
zölte: brit kérésre jó okkal meghosszabbít-
ható a kiválás határideje. Klaus Johannis, az 
EU soros elnöki tisztségét betöltő Románia 
nevében leszögezte: az EU-ban maradó or-
szágok egységesek, és nem tárgyalják újra a 
megállapodást. 

Teljes a tanácstalanság a Brexit ügyében

Ellentétesek az alaptörvénnyel azok 
a titkos megállapodások, amelyeket 
a legfőbb ügyészség a Román Hír-
szerző Szolgálattal kötött – állapítot-
ta meg tegnap az alkotmánybíróág.
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A lkotmányellenessé nyilvánította 
tegnap az alkotmánybíróság azo-
kat a titkos megállapodásokat, 

amelyeket a Román Hírszerző Szolgá-
lat (SRI) kötött a legfőbb ügyészséggel a 
nyomozások során folytatandó együtt-
működésről. A taláros testület kimondta, 
hogy a legfelsőbb bíróságnak és a legfőbb 
ügyészségnek, illetve alárendelt szerve-
iknek minden egyes ügyet ki kell vizsgál-
niuk, megállapítandó, milyen mértékben 
sértette a vádhatóság és a titkosszolgálat 
együttműködése a büntetőeljárási tör-
vénykönyv előírásait. A szóban forgó két 
titkos paktum közül az alkotmánybíróság 
a 2009-ben megkötöttet teljes egészében, 

a 2016-osat pedig részben alkotmány-
ellenessé nyilvánította. Utóbbiból azt a 
cikkelyt, amely szerint az ügyészségnek 
tájékoztatnia kell a hírszerzést a kapott in-
formációk felhasználásának eredményé-
ről, azt, amely kimondja: az ügyészségnek 
a SRI kérdésére tanácsadással kell szol-
gálnia a közösen vizsgált ügyekben, illet-
ve azt, amely értelmében az ügyészségnek 
meg kell osztania a SRI-vel a nemzetbiz-
tonsági ügyeket érintő információkat, va-
lamint a bűncselekményben érintett ügyé-
szekről szóló adatokat. A döntés jelentős 
diadal a szociálliberális kormányoldal 
számára, hiszen az alkotmánybíróságon 
október 8-án Florin Iordache, a képviselő-
ház alelnöke emelt panaszt Liviu Dragnea 
házelnök nevében, azt kérve, állapítsák 
meg: alkotmányos természetű konfl iktus 
támadt egyfelől a legfőbb ügyészség, más-
felől a parlament, valamint a legfelsőbb 
bíróság között annak nyomán, hogy a leg-
főbb ügyészség két együttműködési meg-
állapodást is kötött – 2009-ben és 2016-
ban – a SRI-vel. Iordache még szeptember 

25-én úgy nyilatkozott, a titkos paktumok 
léte elfogadhatatlan, azok révén ugyanis a 
legfőbb ügyész hozzátoldott a büntetőjogi 
perrendtartáshoz, és bűnügyi nyomozó 
szervvé minősítette a hírszerzést. A kor-
mányoldal szerint a korrupcióellenes harc 
ürügyén a vádhatóságot háttérből irányító 
titkosszolgálat politikai tisztogatást vég-
zett. Az ellenzék és az ellenzéket támogató 
civil szervezetek ugyanakkor azt a gyanút 
fogalmazták meg, hogy a képviselőház 
vezetőinek célja az, hogy törvényellenes-
sé nyilváníttassák az ügyészség és a SRI 
közötti titkos paktumra hivatkozva a SRI 
közreműködése nyomán született ítéle-
teket, illetve a SRI által gyűjtött bizonyí-
tékokat. A legfőbb ügyészség képviselője 
ugyanakkor az alkotmánybíróságon azt 
mondta: a SRI a parlament ellenőrzése 
alatt áll, márpedig amennyiben a tör-
vényhozás megfelelően végezte volna 
alkotmányban rögzített feladatát, időben 
észrevette volna a SRI-paktumok kapcsán 
előállt helyzetet.

A TALÁROS TESTÜLET SZERINT NEM KÖTHETETT VOLNA MEGÁLLAPODÁST AZ ÜGYÉSZSÉG A SRI-VEL

Alkotmányellenes titkos paktumok

Hogyan tovább? A parlamenti szavazás vereség May számára, és növeli a bizonytalanságot

Lehetséges forgatókönyvek

1. Megállapodás nélküli kilépés: Az erre 
vonatkozó törvény már hatályos, vagyis 
ha nem történik addig érdemi változás, 
Nagy-Britannia március 29-én automatiku-
san kilép az EU-ból. Ennek előkészítésére 
a parlament további törvényeket fogadhat 
el, de ez nem szükségszerű. 2. A megálla-
podás újratárgyalása: A londoni kormány 
javaslatot tehet erre, ami miatt meg kelle-
ne hosszabbítani az átmeneti időszakot. 
Ehhez az összes EU-tagállam beleegyezé-
se szükséges lenne. Az Európai Bizottság 
már korábban jelezte: nem támogatja ezt 
a megoldást. A tagállamok meggyőzése az 
EU soros elnöki tisztségét betöltő Romá-
nia feladata lenne. 3. Újabb népszavazás 
kiírása. Londonnak ebben az esetben is 
az átmeneti időszak meghosszabbítását 
kellene kérnie, hiszen március 29-ig már 
nincs idő a referendum megszervezésére. 
Ezt követően a brit parlamentnek törvényt 
kell elfogadnia a népszavazásról. Ezt 
azonban sokan az előző népszavazáson 
kifejezett népakarat semmibevételének 
tekintik. 4. Új választások kiírása. Theresa 
May úgy is dönthet, hogy új választások 
kiírásával próbál mandátumot szerezni a 
válság megoldására. Ehhez a brit parla-
ment kétharmados támogatása szükséges. 
Természetesen ebben az esetben is meg 
kellene hosszabbítani az átmeneti idő-
szakot. 5. Egyéb lehetőségek. Az Európai 
Unió bírósága már korábban úgy döntött: 
Nagy-Britannia egyoldalúan is megszakít-
hatja az Európai Unió szerződésének 50. 
cikkelye alapján elindított Brexit-folyama-
tot. A Brexit-párti kormány mellett azon-
ban ehhez vagy újabb referendum, vagy 
kormányváltás lenne szükséges.




